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Inici solemnede l’anyVerdi
CRÍT ICA D’ÒPERA

El músic canadenc, durant el concert ofert ahir a la nit al Palau Sant Jordi

La forza del destino

Autors: Giuseppe Verdi, amb
llibret de FrancescoM. Piave, so-
bre el drama del duc de Rivas
Don Álvaro o la fuerza del sino
Intèrprets: Violeta Urmana
(Leonora), Marcello Giordani
(Don Alvaro), Ludovic Tézier
(Carlos deVargas), Vitalij Kowal-
jow (Padre Guardiano), Marian-
ne Cornetti (Preziosilla), Bruno
De Simone (Melitone), Cristina
Faus (Curra), Vicenç Esteve Ma-
drid (Trabuco), Pierpaolo Pallo-
ni (Batlle), DimitarDarlev (Cirur-
già). Solistes, Cor i Orquestra del
Gran Teatre del Liceu. Dir. del
cor: José Luis Basso. Dir. d’or-
questra: Renato Palumbo.
Coproducció: Gran Teatre del

Liceu i Òpera Nacional de París.
Dir. escènica: Jean-Claude Auv-
ray. Escenografia: Alaiin Cham-
boon.Vestuari:MariaChiaraDo-
nato. Llums: Laurent Castaingt.
Lloc i data: Gran Teatre del Li-
ceu (2/X/2012)

ROGER ALIER

Tímida i poc oficial inauguració
de la temporada en un teatre que
no s’atreveix a treure el sant Cris-
to gros quan és el moment de fer-
ho. La solemnitat hauria donat
molt més relleu a una funció im-
portant com és l’esforç demuntar
una de les òperes verdianes més
grans i més difícils amb què es
commemora oficialment el bicen-
tenari del compositor (en realitat
encara falten uns quants mesos

per a l’any verdià i també wagne-
rià). Precisament aquesta òpera
és la més wagneriana de Verdi,
amb al·lusions a Tannhäuser (cor
de pelegrins), que va explorar a la
seva manera els recursos del leit-
motiv i en va presentar diversos
d’encadenats en la famosa obertu-
ra (escrita anys després d’estre-
nar l’òpera a Sant Petersburg). Al
Liceu el directormusical ha optat
perquè s’escolti entre el primer i
el segon acte, llicència tolerable
però que no té cap avantatge.
L’òpera va començar renquejant
unamica (l’obertura hauria escal-
fat més la insípida orquestra), pe-
rò Renato Palumbo es va acabar
imposant i cada cop s’obtenia una
sonoritat més bona. La produc-
ció, pobra i lletja, però almenys fi-
del a l’obra, ens situa a l’any 1850,

segurament per estalviar vestuari
i escenografia més complicada.
Ja se sap que a Verdi li agradava
el teatre del primer romanticis-
me espanyol, però ara els cops
d’efecte rocambolescs de Don Ál-
varo o la fuerza del sino (1835) em-
boliquen la troca i fan poc com-
prensible l’acció. QueDon Alvaro
es passegi per l'escenari al davant
d’una mena de tapís mòbil molt
lleig feia un efecte de representa-
ció escolar, i que la cova de la
Leonora sigui un gran cobrellit
de colors tampoc no es pot consi-
derar una idea afortunada.
Violeta Urmana ja no té l’agili-

tat vocal per un paper tan de so-
prano verdiana com aquest i en
els aguts va recórrer al crit, com
fa últimament. Tot i així, la quali-
tat vocal va traspassar els proble-
mes i va ser força aplaudida. El
tenorMarcelloGiordani (el Rada-
mès del juliol passat) va complir
fent una bona exhibició del seu re-

gistre agut i sortint amb dignitat
dels altres paranys del seu paper,
però el veritable rei vocal de la
festa va ser l’immillorable baríton
francès Ludovic Tézier, del qual
ja hem gaudit recentment en in-
tervencions estel·lars que va repe-
tir com Carlos de Vargas. No gai-
re poderós vocalment, però amb
totes les notes a lloc (greus, sobre-
tot), el baix ucrainès Vitalij Ko-
waljow, que va anar creixent amb
el pas de l’obra. Brillant la Prezio-
silla de Marianne Cornetti (i ma-
laguanyada en un paper tan idio-
ta com aquest), i molt remarcable
en el paper buf de Melitone el
prestigiòs Bruno De Simone. així
com el Trabuco de Vicenç Esteve
Madrid. La presentació virtual-
ment íntegra d’aquesta òpera tan
llarga va causar nombroses deser-
cions al darrer acte, però el pú-
blic restant va aplaudir ambdeter-
minació l’equip francament bo
que el va protagonitzar. c

ÀLEX GARCÍA

Esteban Linés
Barcelona

El maratonià concert que ahir a
la nit va oferir Leonard Cohen a
Barcelona va arrencar en forma
de lament i va finalitzar amb aire
triomfal. La seva nova visita al
Palau Sant Jordi va començar a
un quart de deu de la nit amb els
ja coneguts acords de Dance me
to the end of love (com ja va fer a
l’anterior visita el 2009, cele-
brant el seu 75è aniversari) i te-
nia previst acabar amb la joiosa
Save the last dance for me, en la
versió dels Drifters del 61.
Entremig, amés de quatre ho-

res inclosa una pausa demitja ho-
ra, una lliçó magistral per part
d’un cantautor consagrat sobre
el que és la generositat musical.
No només perquè el repertori
ofert, que va superar les trenta
cançons, va ser una mostra mag-
nífica del que és el seu gran ba-
gul musical, sinó per com sap
tractar músics i públic amb una
barreja de calidesa, respecte, cor-
tesia i complicitat molt difícil de
veure actualment.
Una sensació que ja va deixar

esbossada a la seva anterior gira i
que ahir a la nit va confirmar
amb brillantor gloriosa, amb
l’atracció afegida de la presenta-
ció del seu últim disc, Old ideas,
del qual va interpretar una mitja
dotzena de talls.
Perquè la resta de la vetllada

va servir per oferir una magnífi-
ca i meditada selecció de temes
de totes les seves èpoques, des
d’aquell primer disc il·luminat el
1967 (Songs of Leonard Cohen)
fins als seus temes publicats el
mes de gener passat. I al mig
d’aquesta frondositat de malen-
conia, tristesa, advertència vital,
amor, sensualitat, espiritualitat...
el que va tornar a fascinar al res-
pectable i respectuós públic
(molt civilitzat i que gairebé va
omplir l’aforament del Palau de
Montjuïc, 12.000 seients) van
ser unes cançons que exhibeixen

amb justícia el marxamo de clàs-
siques: Bird on the wire (amb un
límpid diàleg de l’elèctrica amb
elHammond), Suzanne, The par-
tisan, I’m your man, So long, Ma-
rianne, Hallelujah, Who by fire,
Sisters of Mercy...
Les gairebé quatre hores de du-

rada de la vetllada sónmoltes ho-
res, i un s’imagina el Cohen de fa
vint anys –quan estava a punt de
fer mutis escènic durant tres
lustres– en un concert d’aquesta
longitud i, francament, hauria
semblat una mica pesat. Ara, en
canvi, l’oferta és suggeridora,
tant en contingut com en embol-
call, començant per una esceno-
grafia i luminotècnia sòbries i ele-
gants. I també en el musical. La
varietat estilística que va caracte-
ritzar la nit va ser pausadament
habilitada pel seu grup d’acompa-

nyament. Un planter de músics,
ja coneguts de la seva gira ante-
rior i que va estar comandat per
Roscoe Beck (baix, cors) com a
director musical, i amb ell un al-
tre vell conegut, el polivalent Ja-
vier Mas, aragonès establert a
Barcelona que va tocar amb ma-
jestuosa precisió llaüt, arxillaüt i
bandúrria, i que vamotivar el re-
coneixement escènic de Cohen.
El canvimés significatiu en la tro-

pa és l’ingrés d’un violinista (el
moldau Alexandru Bublitchi) en
lloc d’un saxo (Dino Soldo), fet
que no repercuteix en excés en
el resultat final. Tampoc no va
grinyolar la substitució del ja ha-
bitual guitarrista Bob Metzger
pel també conegut Mitch Wat-
kins, que el va acompanyar cap
als primers anys 80.
L’apartat vocal, en canvi, con-

tinua tenint pes específic femení
i és cuidat amb afecte. Aquí hi ha-
via les germanesHattie i Charley
Webb, presentades com a “coris-
tes i acròbates”, que van comen-
çar amostrar poders al segon tall
de la nitThe future, i que van con-
firmar en una impactant inter-
pretació deWho by fire, amb Ja-
vier Mas posant el contrapunt
adequat o, tot sol, a Coming back
to you i If it be your will. Allà

també hi va haver, sens dubte, la
veu més robusta de Sharon
Robinson, que es va exhibir a
Alexandra leaving i, juntament
amb les seves companyes, va
omplir de calor sanguínia la veu
queda i greu del bard, com a la
colossal Darkness, una de les es-
trenes.
Els ingredients de l’atracció

que exerceix el trobador cana-
denc es van fer visibles nova-
ment: autenticitat, elegància i
credibilitat. I, sobretot, la sensa-
ció d’estar assistint a una classe
magistral de música a través
d’un dels cançoners poètics més
emocionants de la música popu-
lar. Amb 78 anys acabats de fer,
Leonard Cohen no només va de-
mostrar trobar-se en perfecte es-
tat de forma, sinó que es diver-
teix sent a dalt de tot.c

Elmúsic va oficiar un concert maratonià al Palau Sant Jordi, on va repassar una carrera de gairebémig segle

Unaelegant idevota lliçómusical

El públic
va seguir amb
entusiasme contingut
una vetllada
de quatre hores
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